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Motorista de ônibus
quer inspirar mulheres
a conquistarem sonhos
Marina Procedi, 35 anos, dirige ônibus: “quebrando barreiras”, diz ela
sobre a escolha da profissão em Monte Belo do Sul. Página 5

Irmãos
Giovanni
Battista,
Ângelo e
Rinelda
Barbieri são
homenageados
pela Câmara
Municipal
Vindos da Itália em
1948, os irmãos
Barbieri moram há
70 anos em Monte
Belo do Sul. Página 3
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Jantar do Espumante
abre as festividades em
homenagem ao padroeiro
Abrindo as festividades em homenagem ao padroeiro São Francisco de Assis, o 11º Jantar do Espumante, umas das comemorações tradicionais de Monte Belo do Sul, será realizado no sábado, 4 de agosto,
na Sociedade 24 de Maio.
O ingresso custa R$ 140,00 por pessoa e no cardápio estão: tábua
de frios, picanha, leitão, frango, risoto de funghi, macarrão ao molho
de carne, saladas e sobremesa. À meia-noite será servido café e grostoli. Bebidas: água, refrigerante, vinho e espumante liberados até às
2h30min. A animação fica por conta da banda Alma Nova.

Inaugurado o Café Faccin, a
mais nova opção em cafeteria
Estabelecimento funciona junto ao Mercado Faccin,
num espaço aconchegante, com conforto e sofistificação
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Cafeteria é administrada pelas irmãs e sócias Renata e Andreia Faccin

Foi inaugurado neste mês de
julho o Café Faccin, no centro de
Monte Belo do Sul, junto ao Mercado Faccin. Um local aconchegante, com requintes de conforto
e sofisticação, onde o público en-

contra diversidade nos produtos.
O grande diferencial, além da
qualidade e do preço acessível, é
que a cafeteria funciona junto ao
mercado, onde as pessoas podem
fazer suas compras e também

Jantar do Espumante será realizado no dia 4 de agosto
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uma pausa para um café.
A cafeteria é administrada
pelas irmãs e sócias Renata Faccin
e Andreia Faccin. Para Renata, a
cafeteria oferece um momento
de pausa no dia a dia agitado das
pessoas. O negócio, quando junta
atendimento qualificado e diversidade, ajuda a fidelizar os clientes.
“Procuramos trazer algo prático
para os nossos clientes. Além disso, temos o cuidado em ouvir o
que as pessoas mais buscam e conhecer seus gostos”, revela.
No novo espaço, a meta é
acomodar melhor os clientes em
um ambiente confortável, com
mesas e cadeiras. Andreia acredita que o novo espaço vai cativar
ainda mais e, por estar localizado
em uma área movimentada, será
parada obrigatória no final do expediente para as pessoas que moram e passam pelo município.
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Irmãos Barbieri são homenageados pela Câmara
A Câmara Municipal de
Monte Belo do Sul prestou homenagem com Portaria de Louvor e Agradecimento aos irmãos
Giovanni Battista, Ângelo e Rinelda Barbieri, em cerimônia realizada no dia 24 de julho.

Vindos da Itália para o Brasil
no ano de 1948, os irmãos Barbieri, desde então, residem em
Monte Belo do Sul. Em 2018
completaram 70 anos de estadia
no município. Giovanni Battista,
Ângelo e Rinelda desde cedo tra-

balharam na agricultura. Enfrentaram inúmeras dificuldades, como
a maioria dos produtores rurais
que vieram da Itália, mas com
muito esforço, trabalho e dedicação cultivam até hoje vinhedos e
elaboram vinhos artesanais.
Foto: Fabiano Barbieri

Irmãos Giovanni Battista, Rinelda e Ângelo Barbieri

Agricultor Destaque do Ano de 2018
Os agricultores Gregório Lazzarotto, Nestor Antônio Cecconi
e Margô Perin foram outorgados
como Agricultor Destaque de
2018.
Eles foram homenageados
em Sessão Solene realizada na
noite da terça-feira, 24 de julho.
O título foi criado no município em 2014, através do Decreto

Legislativo 010/2014 (autoria da
Bancada do PTB), onde ficou
instituída a homenagem ao Agricultor Destaque do Ano, cuja
indicação é feita pelo representante do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural de cada
comunidade e, após isso, os indicados são apresentandos para
uma comissão da Câmara de Ve-

readores, que é composta pelo
presidente da Comissão Técnica
Permanente de Obras, Assistência, Saúde e Agricultura, além de
um representante do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, um
representante do Conselho Municipal de Agricultura, um representante do Conselho Municipal do
Meio Ambiente e Emater.
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Município recolhe embalagens de agrotóxicos
Com o objetivo de proporcionar um destino adequado a
materiais que podem contaminar
o meio ambiente e causar problemas à saúde humana, a Emater
-RS/Ascar, Prefeitura de Monte
Belo do Sul, Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural, Sin-

Foto: Divulgação

dicato dos Trabalhadores Rurais,
empresas e cooperativas que comercializam defensivos agrícolas
promoveram o recolhimento de
embalagens de agrotóxicos nos
dias 27 e 28 de junho, em Monte Belo do Sul. Foram recolhidas
62.250 embalagens.

RECOLHIMENTO EM MONTE BELO DO SUL
ANO
FAMÍLIAS		
EMBALAGENS
2003		
69			
9200
2004		137			19.200
2005		187			22.127
2006		226			26.363
2007		286			28.768
2008		321			37.859
2009		336			41.235
2010		342			42.503
2011		396			47.574
2012		384			46.169
2013		402			50.344
2014		438			53.783
2015		443			56.928
2016		457			66.595
2017		375			62.676
2018		351			62.250

Em 2018 foram recolhidas 62.250 embalagens, envolvendo 351 produtores rurais

Abertas inscrições para excursão à Expointer
Agricultores interessados em visitar a 41ª Expointer, que vai ocorrer de 25 de agosto a 2 de
setembro em Esteio, podem realizar sua inscrição
para a excursão que está sendo organizada pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

e Emater-RS/Ascar de Monte Belo do Sul.
A visita será na quinta-feira, dia 30 de agosto.
A confirmação deverá ser realizada até o dia 15 de
agosto junto à recepção da Prefeitura Municipal ou
na Emater.
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Entre 17 motoristas, Marina é
a única mulher a dirigir ônibus
Contratada pela Empresa de Transportes Coletivos Monte Belo, Marina tem 14 anos de empresa e seis de experiência
em transporte coletivo, sendo a única motorista de ônibus atualmente no município
O pensamento de que mulheres são péssimas motoristas
e devem “esquentar a barriga no
fogão e esfriar na pia” já foi para
o ralo faz tempo. O alto índice de
mulheres chefes de família, o fato
de já serem maioria nas universidades e outras estatísticas comprovam que a participação feminina no mercado de trabalho é cada
vez mais significativa. Que o diga
Marina Procedi, de 35 anos.
Marina é motorista contratada pela Empresa de Transportes
Coletivos Monte Belo. A motorista, que já ouviu comentários do
tipo “vai pilotar fogão”, conta que
hoje as mulheres estão no mesmo
patamar dos homens e fazem as
mesmas coisas. Trabalha há 14
anos na empresa e tem seis anos

em transporte coletivo.
Ela até cozinha, mas prefere
pilotar veículos grandes. “Estou
me preparando para lidar com
todo o tipo de público. Se vierem comentários preconceituosos, simplesmente vou ignorar”,
avisa, com a sabedoria de quem já
nem leva a sério as provocações.
“Agora eu evoluí”, diverte-se. Enquanto cumpre as 40 horas de
treinamento da empresa, ela se
derrete em elogios aos novos colegas de trabalho. “Todos têm me
tratado muito bem”.
O fato de ser a única mulher
entre os 17 motoristas da empresa não a intimida. “Não é o fato
de ser homem ou mulher que vai
definir. Existem motoristas bons
e motoristas ruins, independente-

mente do sexo. Não existem homens cozinheiros e costureiros?”,
questiona. A diferença, segundo
ela, é outra.
Ser a única motorista do
transporte coletivo da cidade não
soa como uma responsabilidade a
mais. “Meu objetivo é realizar um
bom trabalho, com responsabilidade e dedicação. Acredito que
tenho tudo para ser uma ótima
funcionária”, afirma.
Sérgio Luiz Cantoni, gerente
da empresa, diz que não é a primeira vez que uma linha de ônibus é conduzida por motorista
mulher. A Empresa de Transportes Coletivos Monte Belo já contratou uma motorista há alguns
mais anos, que até hoje é lembrada por muitos passageiros.

Foto: Divulgação

Marina é motorista de transporte coletivo há seis anos
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Contribuição
previdenciária rural
A legislação pertinente à contribuição previdenciária do produtor rural mudou bastante e foi
alvo de uma série de discussões
judiciais.
É preciso deixar claro que
existem três categorias de produtor rural: o produtor rural pessoa
física com empregados, o produtor
rural pessoa jurídica e o produtor
rural pessoa física que exerce sua
atividade em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, o segurado especial.
A contribuição do segurado
especial, categoria mais comum
em nossa região, que se dá com
base na receita bruta de sua comercialização, não foi objeto dessas
discussões e continuou devida nas
comercializações de pessoa física
para pessoa física e de pessoa física
para pessoa jurídica.
Essa contribuição é de 1,5%
incidente sobre o valor bruto da
comercialização da produção rural, sendo assim destinada: 1,2%
para a seguridade social, 0,1%
para financiamento do seguro de
acidente do trabalho; e 0,2% para
o SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural).
O segurado especial, além da
contribuição obrigatória, também
poderá contribuir facultativamente aplicando-se a alíquota de 20%
sobre o salário de contribuição,
para fazer jus aos benefícios com
valores superiores a um salário-mínimo. Caso opte por essa modalidade, o segurado deve estar atento,
pois a contribuição desse ser feita
no modo facultativo, pois qualquer
outro modo de contribuição pode
implicar na descaracterização de

sua qualidade de segurado especial.
A contribuição do empregador rural pessoa física também é
devida sobre a comercialização de
pessoa física com outras pessoas
físicas e com pessoa jurídica, com
algumas particularidades: a partir
de 18 de abril de 2018 as vendas de
produtor para produtor destinadas
ao plantio e criação estão isentas,
permanecendo a incidência quando a venda se destina ao consumo
do adquirente. Exemplo: no caso
de venda de sementes, reprodutores e gado de cria há isenção. Todavia, a contribuição continua obrigatória no caso de venda de milho
para um criador de aves e suínos,
por exemplo.
Outro ponto que merece atenção é que, a partir de 01 de janeiro
de 2019, o produtor rural empregador pessoa física poderá optar
por recolher sua contribuição sobre a folha de salário ou sobre a receita bruta de sua comercialização
da produção rural.
Vale lembrar que embora haja
isenção do INSS, não há nenhuma
isenção de SENAR nas vendas de
pessoa física para outra pessoa física. Neste caso, o produtor deve
lançar em GFIP complementar
a comercialização efetuada com
isenção do INSS, compensando o
INSS e recolhendo o SENAR.
Esses foram alguns dos assuntos abordados por servidores da
Receita Federal e do INSS durante o Seminário sobre Legislação
Previdenciária Rural realizado no
último dia 04 de julho, no Campus
Universitário da Região dos Vinhedos.

Francesca
Casagrande
Luchese,
advogada,
OAB/RS
75.584

Pasqualotto Seguros:
referência em seguros
agrícolas e rurais
Aquisição de seguro rural pode elevar produtividade no campo
Apesar dos avanços tecnológicos observados na atividade agrícola nos últimos anos, existem fatores que podem comprometer a
produção nas lavouras brasileiras,
especialmente quando se fala em
riscos climáticos. Nesse sentido,
a aquisição de seguro rural pode
elevar produtividade no campo.
A Pasqualotto Seguros, atualmente é referência em seguros
agrícolas e rurais em toda a região,
atuando em diversos municípios
da Serra Gaúcha. Devido a isso,
desde o início do ano a empresa,
em parceria com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, possui um
escritório fixo na entidade, onde
disponibiliza aos produtores rurais um atendimento personalizado, trazendo novidades na área.
Além do seguro agrícola para
frutas como uva, maçã, nectarina,
ameixa, pêssego, entre outras, estão disponíveis também os seguros
patrimoniais, de residência, galpões, produção, armazenamento,
gado leiteiro, veículos e máquinas
agrícolas. “Os produtores têm se
preocupado em fazer os seguros
para garantir o patrimônio, pois
ainda é a forma mais barata para
valorizar os seus bens”, explica o
gerente comercial da Pasqualotto Seguros, Ricardo Pasqualotto.
Segundo ele, antes de oferecer
determinado produto, é preciso
entender a necessidade de cada
cliente. “O atendimento personalizado não é ter uma pessoa para
atender, mas sim esse indivíduo
saber avaliar o melhor produto
para a situação de cada cliente”,
pontua.

Foto: Cleunice Pellez

Fabiane Casagrande é quem faz o atendimento aos clientes
da seguradora no Sindicato Rural

O trabalho é minucioso, inclusive visitando os clientes para
conhecer a sua realidade e ofertar a melhor opção de seguro,
principalmente quando se trata
do agrícola. “É ele que mantém
a estabilidade econômica, pois a
safra do produtor rural é a empresa dele. Temos uma empresa
que possui um telhado, estamos
protegidos. Como o produtor tem
a sua empresa ao ar livre, está sujeito a qualquer problema climático que pode comprometer toda
a produção e até mesmo perder
toda a safra”, salienta. Ele destaca
que hoje são raros os produtores
que não fazem seguro agrícola.
“Um dos diferenciais avaliados
pelo Sindicato para formar a par-

ceria é a qualidade do produto
que estamos ofertando. Existem
coberturas a mais que fornecemos para o produtor e a cada ano
lançamos mais novidades. Temos
que respeitar o cliente e colocar
no mercado aquilo que ele pede,
buscamos atualizar o produto de
acordo com a necessidade de
cada um. Todas as solicitações
são registradas, encaminhadas
para a seguradora e, quando ela
acha adequada, há a implantação
do produto”, ressalta. O sistema
utilizado também auxilia na decisão de escolher a seguradora,
com o melhor custo/benefício.
“Conseguimos pesquisar para o
cliente todas as opções de seguro,
de todas as seguradoras do Brasil
e notamos que, gradualmente, a
procura por todos os tipos de seguros está crescendo”, frisa.
A parceria com o Sindicato
propiciou uma maior tranquilidade ao produtor, pois ele encontra
em um só local diferentes opções
de atendimentos. “O sindicato se
preocupou em dar para o produtor rural o atendimento personalizado e direcionado na própria
entidade. Antes o produtor não
sabia o que procurar e onde, ele
ficava indo em vários lugares sem
ter um atendimento personalizado. O sindicato que ser o shopping de serviços para o produtor,
o produtor terá vantagens contratando lá, vai ter um atendimento
personalizado e específico”, finaliza.
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Campanha de vacinação contra sarampo e
poliomielite para crianças acontece em agosto
De 6 a 31 de agosto acontece em todo Brasil a Campanha
Nacional de Vacinação contra
Poliomielite e Sarampo. A campanha é voltada exclusivamente
às crianças com idade entre 12
meses e menores de cinco anos,
incluindo as que já receberam as
vacinas anteriormente. O Dia D
da campanha está marcado para
18 de agosto. A Unidade Básica

de Saúde de Monte Belo do Sul
está disponibilizando a vacina.
Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que,
atualmente, a cobertura vacinal
no Brasil contra a poliomielite é
de 77%. Diante de casos identificados na Venezuela, foi enviada
nota de alerta para estados e municípios sobre a importância de alcançar e manter cobertura maior

ou igual a 95%, além da necessidade de notificação e investigação
imediata de todo caso de paralisia
flácida aguda que apresente início
súbito em indivíduos menores de
15 anos.
A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil,
é uma doença infectocontagiosa
viral aguda, caracterizada por um
quadro de paralisia flácida de início súbito. A transmissão ocorre
de pessoa para pessoa.
A vacinação é a única forma
de prevenção da poliomielite. Todas as crianças menores de 5 anos
de idade devem ser imunizadas
conforme esquema de rotina e
em campanha nacional.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Campanha de vacinação contra a poliomielite
será realizada de 6 a 31 de agosto
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COMPHACDTUR define atuação
Capacitação na
área gastronômica
No dia 16 de julho, foi concluído o curso de tortas e docinhos caseiros promovido em parceria entre Prefeitura Municipal,
Sindicato Rural da Serra Gaúcha
e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/RS. Neste ano,
também foram realizadas duas capacitações referentes à elaboração
de bolachas e salgados caseiros.

Os cursos foram ministrados pela
instrutora do Senar/RS, Iara Bargmann, com dois dias de duração
para cada capacitação.
Os interessados em participar de novas capacitações devem
se inscrever junto à recepção
da Prefeitura Municipal de forma presencial ou pelo contato
3457.2050.
Foto: Divulgação

Na noite de 19 de julho, em
reunião no auditório da Unidade
Básica de Saúde de Monte Belo
do Sul, foi ativado o COMPHACDTUR - Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico, Artístico,
Cultural, de Desenvolvimento e
Turismo Sustentável, que contemplará questões pertinentes à
Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo do município.
Na presença do secretário
municipal de Cultura e Turismo,
Alvaro Manzoni, e da consultora
Ivane Fávero, tomaram posse 16
conselheiros de oito segmentos e

representações municipais, assim
apresentados: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - titular:
Letícia Fantin, suplente: Alvaro
Manzoni; Secretaria Municipal
de Educação e Desporto - titular:
Marinez Berselli Zanchet, suplente: Diego Casagranda; Secretaria
Municipal de Administração e
Fazenda - titular: Morgana Fantin,
suplente: Márcio Benatti; APROBELO – Associação dos Vitivinicultores de Monte Belo do Sul
- titular: Décio Jerônimo Tasca,
suplente: Antoninho Ademir Calza; EMATER/RS - titular: João

Becker, suplente: Aiane Canossa;
Meios de Hospedagem e Alimentação fora do lar - titular: Marta
Perin, suplente: Leni Canossa;
Representantes das Entidades
(CTI, CTG e Associação Fratelli
di Cuore) - titular: Aldacir Henrique Pancotto, suplente: Jussara
Mahl; Representantes das Agroindústrias e Artesãos locais - titular:
Anderson Giordani, suplente:
Mauro Mesacaza. A diretoria ficou composta pela presidente,
Marta Perin, vice-presidente (suplente), Morgana Fantin, e secretária, Letícia Fantin.
Foto: Divulgação

Terceira Turma capacitada - Tortas e Docinhos

16 conselheiros de oito segmentos e representações municipais tomaram posse do Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural, de Desenvolvimento e Turismo Sustentável

